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Predmet rokovania: Určenie platu primátora mesta a zástupcu primátora 

mesta. 
                                                             
        
 
 
Pre:     ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  
                                                           Levoči – 06. 12. 2018 
 
    
 
Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 
 
    
Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  
 
 
 
 
 
Doterajšie rokovanie:             vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 
                                                           
    
 
 
Dôvodová správa:   
 
 Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest                                                            
v znení neskorších predpisov patrí primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 
4 ods. 1 citovaného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
 
 Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 druhá veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení                                                          
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest                                                             
v znení neskorších predpisov môže mestské zastupiteľstvo zákonom garantovaný minimálny 
plat primátora mesta rozhodnutím zvýšiť s účinnosťou od 01. 12. 2018 až o 60 %.         
 
            Podľa ustanovenia § 25 ods. 7 prvá veta zákona o obecnom zriadení poslancovi, ktorý 
je na výkon funkcie zástupcu starostu (primátora) dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, 
patrí plat od obce (mesta).   
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Návrh predkladateľa                       I. 
na uznesenie                                      Mestské zastupiteľstvo v Levoči určuje plat primátora  
                                                            mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA podľa  
                                                            ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994  
                                                            Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  
                                                            starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  
                                                            predpisov ako zákonom garantované minimum zvýšené  
                                                            o 40 % s účinnosťou od 06. 12. 2018.                                                    
                                                            T: 06. 12. 2018              Z: Ing. Lisoňová 
 
 
                                                            II. 
                                                            Mestské zastupiteľstvo v Levoči určuje plat zástupcu  
                                                            primátora mesta vo výške 90 % určeného platu  
                                                            primátora mesta s účinnosťou od 06. 12. 2018. 
                                                            T: 06. 12. 2018                         Z: primátor mesta 
                                                                                                                  Ing. Lisoňová 
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 
                                                           zástupca primátora mesta 

    prednosta mestského úradu 
    hlavný kontrolór mesta 
                                               právny útvar mestského úradu      
 
 
 

V Levoči:    30. 11. 2018   


